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ETNINĖS KULTŪROS INTEGRAVIMO Į UGDYMO PROCESĄ VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOJE PROGRAMA  

PROGRAMOS PASKIRTIS. Etninės kultūros ugdymas padeda ugdyti mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo 

kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę, pagarbą tradicinėms dorovės normoms, gyvenamajai 

aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms, kitų tautų kultūrinėms vertybėms. 

PROGRAMOS TIKSLAS.  Ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, gebėjimus ir nuostatas puoselėti artimiausios aplinkos, 

savo šalies ir kitų tautų kultūrą, pasaulio paveldą, suvokiančią etninės kultūros visumą ir jos santykį su dabartimi, kultūrų įvairove. 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI. Siekiama, kad mokiniai: 

 jaustų pagarbą paveldėtoms vertybėms, domėtųsi entokultūros raida; 

 gebėtų įžvelgti papročių įtaką dabartiniam gyvenimui; 

 naudotų etnokultūros žinias ir gebėjimus kūrybiškai taikydami savo šeimos ir bendruomenės gyvenime, visuomeninėje veikloje; 

 gebėtų tinkamai reprezentuoti savo tautos kultūrą; 

 gilintų ir sistemintų savo žinias apie entinę kultūrą, suvoktų save kaip tos kultūros atstovą; 

 gebėtų analizuoti tradicijų kilmę ir prasmę, jų savitumą ir sąsajas lyginant su kitų tautų papročiais. 

PROGRAMOS STRUKTŪRA. Etnokultūros ugdymas Gimnazijoje yra kompleksiškas, apimantis teorinį pažinimą ir praktinių gebėjimų ugdymą, meninę 

raišką. Programą sudaro ugdymo procese integruojamos veiklos sritys: 

 Etninės kultūros reiškinių pažinimas yra ugdomosios veiklos sritis, skirta mokinių pažinimo, suvokimo ir vertinimo gebėjimų ugdymuisi. 

 Etnokultūrinė raiška skirta mokinių praktinių gebėjimų ugdymuisi (dainavimo, šokimo, teatro, pasakojamosios tradicijos, tarmių, tradicinių amatų, 

etnokultūrinių švenčių organizavimo, papročių pritaikymo praktikai, etnokultūrinių projektų rengimo ir įgyvendinimo). 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: INTEGRAVIMO GALIMYBĖS, UGDYMO GAIRĖS,  APLINKA. Savo turiniu, tikslais ir uždaviniais, gebėjimų 

ugdymu(si) etninė kultūra siejasi su visais mokomaisiais dalykais. Gimnazijoje vyksta  integruotos pamokos, netradicinės pamokos, projektinė veikla, 

tradiciniai renginiai, reggiamos parodos ir kt. 
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DORINIS UGDYMAS. Etnokultūros ugdymas atitinka dorinio ugdymo tikslus ir uždavinius – padėti išugdyti brandžią tautinę savimonę ir savigarbą 

turinčią asmenybę. Dorinio ugdymo mokymas susijęs su entinei kultūrai svarbiais krikščioniškosios kultūros pasaulėjautos aspektais. 

LIETUVIŲ KALBA. Etninė kultūra tiesiogiai siejasi su lietuvių kalbos pažinimu, nes gimtosios kalbos pažinimas pradedamas nuo tautosakos. 

ISTORIJA. Etninės kultūros pažinimas padeda geriau suprasti tautos kultūros, bendruomeninio ir  socialinio gyvenimo istoriją, pažinti skirtingus bruožus 

atskirais laikotarpiais. 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS.  Gamtos mokslus ir etninę kultūrą sieja mokinių supratimo apie žmogų ir pasaulį formavimas. 

MENINIS UGDYMAS. Etninės kultūros integracinai ryšiai su meno dalykais atskleidžia lietuviško meno ištakas, leidžia giliau suvokti tautos kūrybos 

savitumą, vaizdinius, simboliką. 

TECHNOLOGIJOS. Etnokultūrinis ugdymas suteikia galimybę mokiniams pažinti tautodailę, tradicinius amatus, ūkinės veiklos, kulinarinį paveldą. 

KŪNO KULTŪRA. Etninė kultūra papildo kūno kultūros turinį panaudojant liaudies žaidimus. 

MATEMATIKA, EKONOMIKA. Etninę kultūrą sieja skaičiavimo matavimų kilmė, simetrija tradicinėje architektūroje. 

UŽSIENIO KALBOS. Užsienio kalbų mokymasis padeda mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais ir tradicijoms, pajusti bendrumus ir skirtumus, 

ugdyti toleranciją. 

GEOGRAFIJA. Etnokultūrinį ugdymą sieja savo krašto pažinimas. 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. Informacinių technologijų pagalba mokiniai veiksmingiau randa reikiamą informaciją etnokultūrine tema 

internete, rengia projektus. 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS. Etninės kultūros integravimo uždaviniai įgyvendinami ne tik per formalųjį, bet ir per neformalųjį švietimą. Etninės 

kultūros pažinimas ugdo mokinių kūrybos saviraišką. 

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ SAVITUMO RAIŠKOS DĖMENYS. Tarmės, muzikinis folkloras, tautosaka, tautinis kostiumas, etninė architektūra, 

papročiai, tautodailė, liaudies kūryba, kulinarinis paveldas. 
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Kalendoriniams metams apibrėžtos mokinių ugdymo gairės: 

Numato

mas 

mėnuo 

 

Tradiciniai 

gimnazijos 

renginiai 

Klasių vadovų veikla Mokomojo dalyko mokytojo 

veikla integruotos pamokos/ projektinė veikla/ 

mokymasis netradicinėje aplinkoje 

Gerosios patirties sklaida: metodinės 

medžiagos rengimas, dalyvavimas seminare, atvirų 
pamokų vedimas 

Neformalusis 

Švietimas 
Parodos/akcijos/plenerai/
koncertai/spektakliai ir 

kt. 

Sausis 

 

Pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Žvakės reikšmė lietuvių tradicijose Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Vasaris 

 

Užgavėnės Užgavėnių simbolinė prasmė. Užgavėnių kaukių gaminimas Pamokų,  kūrybinių dirbtuvių 

medžiagos rengimas 

Teatralizuotas 

Užgavėnių 

šventimas 

Kovas   ,,Šnipiškės Vilnaius gyvenime“ integruotos pamokos 

 

Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Balandis 

 

„Senvagės žiedai“ 

 

Mokymasisi netradicinėje aplinkoje, netradicinės, atviros 

pamokos 

  Atviros pamokos Mokinių veiklos 

paroda 

Gegužė 

 

Mildos diena Diskusija „Kam vasarį 

švęsti  Šv. Valentino – 

dieną, jei gegužės 13-ąją 

turime seną gražią meilės 

deivės Mildos šventę? “ 

Integruotos pamokos (lietuvių, 

etika, tikyba) 

Mokinių ir mokytojų  veiklos sklaida internetinėje 

svetainėje 

Birželis Pabaigtuvės – 

paskutinė pamoka 

Paskutinė pamoka ,,Aš- 

Senvagės pilietis“ 

Klasės metų akimirkos Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Rugsėjis 

 

„Aukuro 

įžiebimas“, 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

Gimnazijos aukuro įžiebimo tradicija ir prasmė. 

Etninės kultūros ugdymo programos pristatymas 

Integruotų atvirų pamokų, 

edukacinės veiklos netradicinėje 

aplinkoje, projektinės veiklos, 

renginių planas 

Teatralizuotos 

aukuro įžiebimo 

apeigos  

Spalis 

  

Ilgės. Vėlinės Mirusiųjų paminėjimo diena. 

Integruotos pamokos, skirtos svarbiausioms kalendorinėms 

šventėms  

 

Lapkritis 

 

Adventas Advento papročiai ir tradicijos. Advento vainiko 

Gamyba.  

Integruotos pamokos, skirtos svarbiausioms kalendorinėms 

šventėms  

Seminaras mokytojams apie 

lietuvių kalendorines šventes 

Klasių Advento 

vainikų paroda 
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Gruodis  „Iš močiučių 

skrynios“ 

 

 Advento laikotarpio veiklos su ugdytiniais. 

 Advento apeigos, giesmės, žaidimai (klasės valandėlių ciklas, vakaronės, 

popietės, kokursai ir kt.) 
 

Mokinių veiklos klasės 

valandėlėse,  kūrybinių dirbtuvių, 

renginių  sklaida internetinėje 

svetainėje 

Tradicinė 

gimnazijos 

bendruomenės 

kalėdinė 

vakaronė 

 

_____________________________ 

 

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rūta Čėsnienė 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2015-06-09 protokolu Nr.  

 

Mokytojų metodinės tarybos susirinkime 

2015-06-09 protokolu Nr.  
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Priedas Nr. 1 

ETNOKULTŪROS INTEGRAVIMAS MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAMOKOSE 
 

Eil. 

nr. 

Dėstomas 

dalykas 

Temos pavadinimas 

 

1.  Dorinis 

ugdymas 

Tautiškumo samprata. Pagarba savo kultūrai.Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas. Papročiai ir tradicijos. Kalendorinės 

šventės. 

 Šeimos papročiai, tradicijos, šeimos bendravimo kultūra. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos. 

2.  Lietuvių 

kalba 

 

 Tautosakos savitumas, klasifikacija. Mitologinės ir etimologinės sakmės. Kodėl žmonės dainuoja? Sakmės ,, Vėjas be kalnių“ 

analizė. Žmogaus virsmas medžiu pasakoje ,,Eglė žalčių karalienė“. Pasakos ,,Karalaitė ant stiklo kalno“ analizė. Ištiktukai 

tautosakos tekstuose. Vėlinės arba Ilgės. Senovės lietuvių Advento, Šv. Kalėdų papročiai ir tradicijos. Pasaulio medžio 

samprata. Pasaulio medžio vaizdinys lietuvių literatūroje. Senas ir naujas pasaulis R.Granausko ,,Gyvenimas po klevu“. Ką 

pasakoja sena nuotrauka? Tradicinio gyvenimo būdo išaukštinimas lietuvių literatūroje. Lietuvių kalendorinės šventės. Lietuvių 

kalbos tarmės. Viešasis kalbėjimas „Lietuvos etnografiniai regionai“. Lietuvos prisistatymas Europai Renesanso laikotarpiu. 

Tautos pasaulėjautos, kultūros raiška kalboje. K. Donelaitis, senasis lietuvių gyvenimo būdas. K. Donelaitis "Metai": būrų 

gyvenimas pagal laiko ratą. Tautosakos reikšmė Romantizmo literatūroje. Seno žmogaus įvaizdis Maironio kūryboje. Liaudies 

žmogus J.Tumo – Vaižganto ,,Dėdėse ir dėdienėse“. Lietuvių liaudies dainų motyvai S. Nėries kūryboje. V. Krėvė, tradicinės 

kaimo kultūros vaidmuo literatūroje. 

 Diskusija „Kas lietuviui yra namai?“ S.Gedos eilėraščio „Giesmė apie pasaulio medį“ analizė. Atvira netradicinė pamoka 

„Simbolinė daiktų prasmė lietuvio pasaulyje“.  

3. Užsienio 

kalbos (anglų 

k., vokiečių 

k., prancūzų 

k., rusų k.) 

Populiarios šventės: lietuvių tradicinės/ šeimos šventės. Laisvalaikis. Televizija ir pokalbiai. Įžymūs žmonės. Maistas; sveikata; 

sveika mityba:  a) lietuviški patiekalai;  lietuvių virtuvės ypatumai; b) lietuvių elgesys prie stalo; c) liaudies medicina, 

netradicinio gydymo būdai. Tautos ir tautybės: Lietuvos regionai. Rytdienos pasaulis: Saugotinos  tautos vertybės,svarbios 

ateičiai. Bendravimas: Tautai būdingi elgesio stereotipai, kasdieniniai  įpročiai, papročiai. Šeimos tradicijos Lietuvoje. 

Tradiciniai lietuviški žaidimai. Kultūra, menas (kinas, teatras, muzika, vaizduojamasis menas, architektūra, grožinė literatūra, 

šventės, kultūriniai renginiai, tradicijos, papročiai ir kt.)                                                            

4. Istorija, 

pilietinis 

ugdymas 

 

Pagoniškoji Lietuvos visuomenė, tradicinė ūkinė veikla, religija.mitologija, papročiai ,apeigos. Krikščioniškoji Lietuva. 

Krikščionybės įtaka tautos kultūros kaitai ( nauji tikėjimo,valstybės simboliai, tradicijos,architektūra). Kasdieninis žmonių 

gyvenimas Lietuvoje atskirais laikotarpiais (būstas, apranga, darbo įrankiai, tradiciniai verslai, papročiai). Dvarų kultūra 

Lietuvoje. 

Netradicinių pamokų metu ieškoma ir panaudojama kraštotyrinė medžiagą mokantis Lietuvos istorijos.Tautinė ir religinė 
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tolerancija Lietuvoje skirtingais valstybės laikotarpiais.Tautos ir pasaulio paveldo saugojimo svarba. 

5. Geografija Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė architektūra. Gyvenamoji aplinka. 

 

6. Matematika Geometrinės figūros lietuvių senosiose statybose.Lietuvos etnografinių regionų tradicinių sodybų architektūra. Simetrija lietuvių 

senojoje architektūroje. 

Matematika + ekonomika: lietuviškų skrynių plotų skaičiavimas. Lietuviškų skrynių gamyba (Sąnaudos, kaštai ir kt.). Senovės 

lietuvių matavimo vienetai. Matematikos uždavinių sąlygose būna senoviniai lietuviški matavimo vienetai, tad  formuluojama 

tema pamokos eigoje. 

7. Informacinės 

technologijos 

Senoviniai matavimo vienetai. Senoviniai tūrio vienetai. 

Pasakos si exel programa. Tautosakos perkėlimas su exel bei word programomis. Informacijos etninės kultūros temomis 

paieška. 

8. Biologija Gamta tradicinėje kultūroje. Šeimos medis: iš kartos į kartą perduodamos etninės tradicijos. Žmogaus evoliucija- kultūrinis 

žmogaus vystymasis. Sveikos mitybos samprata tradicinėje lietuvių kultūroje.  

9. Fizika Vidinė energija. Kuro degimo šiluma-senovėje naudojamos kuro rūšys. Medžiagų agregatinės būsenos- senoviniai būdai mažinti 

šiluminį laidumą. Elektros srovė dujose -žaibas pagonybėje, krikščionybėje. Lęšiai ir optiniai prietaisai- senoviniai optiniai 

prietaisai Lietuvoje. Trečias Niutono dėsnis liaudies kūryboje. Trinties jėgos taikymas senovėje. Etnokultūrinio turinio fizikos 

uždavinių sąlygos. Šviesos reiškiniai- jų interpretavimas senovės Lietuvoje. Astronomija-dangaus kūnai senovės lietuvių 

dainose, sakmėse, padavimai apie dangaus kūnus. Metodologiniai fizikos klausimai- ankstyvieji Lietuvos mokslininkų 

atradimai, dydžių pavadinimai.  

10. Chemija Šventes švęsk, uždavinius spręsk. Žemės kulto atspindžiai lietuviškose papročiuose. Gamtos paslaptys. Keramikos ir medžio 

cheminė sudėtis. Ekologiškai švari gamyba. Muilo receptai iš prosenelių virtuvės. 

11. Technologijos Tradicinės ūkio šakos Lietuvoje. Tradiciniai amatai.Tradiciniai patiekalai. Raštų simbolika.Tradiciniai rankdarbiai 

šuolaikiniame pasaulyje. 

12. Dailė Senoji ir šiuolaikinė architektūra. Tautodailė. Tautiniai simboliai dailės kūriniuose. Gamtos motyvai ornamentuose. Tradicinės 

architektūros įtaka šiuolaikiniam pasauliui. Tautinis kostiumas. 

13. Muzika Lietuva – dainų šalis. Lietuvos regionų dainų specifika (tarmės, intonacijos). Vienbalsės, daugiabalsės, polifoninės dainos. 

Sutartinės - seniausias lietuvių liaudies muzikos žanras. Sutarimas ir sutartinė. Viduramžių epochos stiliaus atspindžiai lietuvių 

liaudies dainose. Renesanso epochos polifoninio giedojimo ir dainavimo ištakos lietuvių liaudies giesmėse bei dainose. Baroko 

epochos ir žemaičių dainų stiliaus ypatybių sintezė. Apie ką lietuviai dainavo. Lietuvių liaudies dainų žanrai. Kalendorinės 

papročių dainos. Lietuvių, latvių  liaudies instrumentinė muzika. Muzikos kalbos gramatikos elementai lietuvių liaudies 

muzikiniuose žaidimuose, rateliuose, šokiuose. Programinė muzika ir lietuvių liaudies daina. Lietuvių liaudies dainų intonacijos 

lietuvių kompozitorių kūryboje. Modernizmas ir liaudies muzika.  

Netradicinė pamoka „Lietuvių liaudies šokio reikšmė, simbolika – ratas ir kita“.  
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14. Teatras Pasakos drama. Etiudai „Lietuvių pasakos“. Etiudai „Patarlės ir priežodžiai“. Advento papročių ir tradicijų inscenizavimas, 

spektakliai apie senovės lietuvių gyvenseną. Dzūkiškų krikštynų papročių ir tradicijų inscenizavimas. Etiudai „Nepaprastos 

istorijos“ pagal lietuvių pasakas. Etiudai „Seniai seniai“ mitologijos ir lietuvių tradicinio, paprotinio elgesio sąsajos. 

15. Kūno kultūra Judriosios estafetės su etnokultūros elementais. Senieji lietuviški žaidimai. Virvės sukimas. Spirdžių žaidimas. 
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Kalendoriniams metams apibrėžtos mokinių ugdymo gairės keičiamos į: 

Numato

mas 

mėnuo 

 

Tradiciniai 

gimnazijos 

renginiai 

Klasių vadovų veikla Mokomojo dalyko mokytojo 

veikla integruotos pamokos/ projektinė veikla/ 

mokymasis netradicinėje aplinkoje 

Gerosios patirties sklaida: metodinės 

medžiagos rengimas, dalyvavimas seminare, atvirų 
pamokų vedimas 

Neformalusis 

Švietimas 
Parodos/akcijos/plenerai/
koncertai/spektakliai ir 

kt. 

Sausis 

 

Pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Žvakės reikšmė lietuvių tradicijose Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Vasaris 

 

Užgavėnės Užgavėnių simbolinė prasmė. Užgavėnių kaukių gaminimas Pamokų,  kūrybinių dirbtuvių 

medžiagos rengimas 

Teatralizuotas 

Užgavėnių 

šventimas 

Kovas   ,,Šnipiškės Vilniaus gyvenime“ integruotos pamokos 

 

Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Balandis 

 

„Senvagės žiedai“ 

 

Mokymasisi netradicinėje aplinkoje, netradicinės, atviros 

pamokos 

  Atviros pamokos Mokinių veiklos 

paroda 

Gegužė 

 

Mildos diena Diskusija „Kam vasarį 

švęsti  Šv. Valentino – 

dieną, jei gegužės 13-ąją 

turime seną gražią meilės 

deivės Mildos šventę? “ 

Integruotos pamokos (lietuvių, 

etika, tikyba) 

Mokinių ir mokytojų  veiklos sklaida internetinėje 

svetainėje 

Birželis Pabaigtuvės – 

paskutinė pamoka 

Paskutinė pamoka ,,Aš- 

Senvagės pilietis“ 

Klasės metų akimirkos Rezultatų sklaida internetinėje svetainėje 

Rugsėjis 

 

„Aukuro 

įžiebimas“, 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

Gimnazijos aukuro įžiebimo tradicija ir prasmė. 

Etninės kultūros ugdymo programos pristatymas 

Integruotų atvirų pamokų, 

edukacinės veiklos netradicinėje 

aplinkoje, projektinės veiklos, 

renginių planas 

Teatralizuotos 

aukuro įžiebimo 

apeigos  

Spalis 

  

Ilgės. Vėlinės Mirusiųjų paminėjimo diena. 

Integruotos pamokos, skirtos svarbiausioms kalendorinėms 

šventėms  

 

Lapkritis 

 

Adventas Advento papročiai ir tradicijos. Advento vainiko 

Gamyba.  

Integruotos pamokos, skirtos svarbiausioms kalendorinėms 

šventėms  

Seminaras mokytojams apie 

lietuvių kalendorines šventes 

Klasių Advento 

vainikų paroda 
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Gruodis  „Iš močiučių 

skrynios“ 

 

 Advento laikotarpio veiklos su ugdytiniais. 

 Advento apeigos, giesmės, žaidimai (klasės valandėlių ciklas, vakaronės, 

popietės, kokursai ir kt.) 
 

Mokinių veiklos klasės 

valandėlėse,  kūrybinių dirbtuvių, 

renginių  sklaida internetinėje 

svetainėje 

Tradicinė 

gimnazijos 

bendruomenės 

kalėdinė 

vakaronė 

 


